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 املقدم٘

 

إٌ احلًذ هلل، حنًذه، ًَسزؼْنو، ًَسزـلشه، ًَؼٌر ثبهلل يٍ ششًس أَلسنب ًيٍ سْئبد 

نو، ًأشيذ أٌ ال إنو إال اهلل ًدذه ال  أػًبننب، يٍ ّيذه اهلل كال يضم نو، ًيٍ ّضهم كال ىبدُ

ششّك نو، ًأشيذ أٌ حمًذاً ػجذه ًسسٌنو، صهٌاد اهلل ًساليو ػهْو، ًػهَ انو ًأصذبثو ًيٍ 

 رجؼيى ثئدسبٌ إىل ٌّو انذٍّ.

 أيب ثؼذ:

كئٌ انؼهى أششف ادلطبنت، ًأجمُّ انشؿبئت، ّجهؾ ثو انؼجذ ينبصل األخْبس ًاألثشاس، 

ذَْب ًآخشح، ًإٌ يٍ أششف انؼهٌو، ًأسكؼيب ينضنخ ـ ثؼذ كزبة اهلل ـ انؼهىَ ًانذسجبد انؼهَ يف ان

ثسنخ سسٌل اهلل صهَّ اهلل ػهْو ًسهّى سًاّخ، ًدساّخ، ًمهب أسبط االسزذالل ػهَ األدكبو 

 انششػْخ.

 ًهذ ػُين انسبثوٌٌ هبزا اننٌع يٍ انذنْم، ًسهكٌا يف انزأنْق كْو ينبىج يزؼذدح، ًيٍ ىزه ادلنبىج

االهزصبس ػهَ أدبدّث األدكبو انششػْخ، ًجتشّذىب يٍ أدبدّث انؼوبئذ ًادلـبصُ ًادلنبهت 

ًآداة ًؿريىب، نزسيْم دلظيب ػهَ انطالة، ًروشّجيب يف دبل االسزذالل، ًيٍ ىؤالء انزٍّ 

ـ(، كوذ ى258سمحو اهلل ادلزٌكَ سنخ ) جش انؼسوالَِذ ثٍ ػهِ ثٍ دأنلٌا ػهَ ىزا ادلنيج احلبكظ أمح

أصٌل أدبدّث األدكبو انششػْخ، ًسرجيب ػهَ  «هٌؽ ادلشاو يٍ أدنخ األدكبوث»مجغ يف كزبثو 
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األثٌاة انلويْخ ادلشيٌسح، نْسيم ػهَ انوبسا يشاجؼزيب، ًمل ّوزصش ػهَ األدبدّث انصذْذخ، ثم 

 ْلخ، كئٌسبم ثؼض األدبدّث انضؼْلخ نْؼهى طبنت انؼهى يب ًسد يف ادلسأنخ يٍ أدبدّث ضؼ

 .أّضبًانصذْخ ػهى، ًيؼشكخ انضؼْق ػهى يؼشكخ 

َ ػهْو انؼهًبء، ًهذ ًضغ اهلل رؼبىل ذلزا انكزبة انوجٌل ثني أىم انؼهى هذميبً ًدذّثبً، كأثن

ًرذاًنو انطهجخ، ًأهجهٌا ػهَ دلظو، ًهُشِّس رذسّسو يف ثؼض ادلنبىج انذساسْخ، ًرنبًنو انؼهًبء 

ثبنششح ًانزٌضْخ، كًب خُذو يٍ اننبدْخ احلذّثْخ ثزخشّج أدبدّثو ًػضًىب إىل يصبدسىب، ًؿري 

 1رنك.

 رشاجى انشًاحيف  ايزًْضًكزت ػهْيب ششدبً ّأٌ  ػجذ اهلل ثٍ كٌصاٌ انلٌصاٌانشْخ  ٍنزا سأ

ادلسبئم اخلالكْخ ثصٌسح يٌجضح يغ ركش أدنخ ًرٌضْخ  ًيذنٌالهتب ًششح أنلبظيب ًختشّج األدبدّث

 ."ينذخ انؼالو ثششح ثهٌؽ ادلشاوه: "بًمس, نوبئهنيا

دلزذبيسني سأّذ جٌدح ىزا انششح ًمشٌنو ًػضيذ أٌ أخلصو روشّجًب ًرسيْهًب نهطالة ا ًنوذ

نهلصم انذساسِ انثبَِ. ًثؼذ أٌ اسزؼنذ   Nyantrend Weekendيف انطهت ادلزؼهًني يف يذسسزنب 

 شٌ.ًيب ىٌ إال َهخْصٌ يوصَّ ,انششحرٌكهذ ػهْو ثزهخْص ىزا  ,ثبهلل

 أٌ جيؼم ػًهنب خبنصبً نٌجيو ًَبكؼبً نؼجبده إَو جٌاد كشّى. ًاهلل أسأل

 

 ٍ اجلبئضُأخٌكى دس ,انلوري إىل يـلشح سثو

 و. 8113 كرباّش 9ادلٌاكن  ,ه 1345سثْغ األخري   9

                                                 
1

 -هللاحفظه –مقدمة الشيخ وهذا  
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 باب املطح علٙ اخلفني
 

املسح: إمرار اًَد ؽىل اخلفني مبَوةل ابملاء، واملراد ابخلفني: ما ًَبس ؽىل اًلدم من 

)اخلف: ما ًَبس يف اًرجي من جدل «: املؾجم اًوس َط»جاء يف , اجلدل ساحراً ًِا

ركِق(. وثلاس ؽَهيا اجلوارب ويه ما حىون من غري جدل اكخلرق وش هبِا، ويه 

اب، أو ثَحق هبا ؼن طًرق اًؾموم اٌَفغي، نٌل يف حدًر زوابن ريض هللا  اًرشَّ

 ؼيَ اآليت: )أمرمه أن ميسحوا ؽىل اًدساخني(، ويه ثؾم لك ما ٌسخن اًلدم.

حرة ؼن رسول هللا ضىّل هللا ؽَََ واملسح ؽىل اخلفني اثبت يف اًلران واًس ية املخوا

 وسّّل، وكد أمجػ ؽَََ املسَمون.

 

 بٔاٌ حكه املطح علٙ اخلفني

 

ـ َؼِن املُغرَيِة ْبِن ُشْؾَبَة ريض هللا ؼيَ كَاَل: ُنْيُت َمَػ اًيِِبّ ضىّل هللا  58/1

، فَلَاَل:  َِ َوًُْت ألىزَِع ُخفِّ ُْ فَِإّّن أَْدَخَُُْتَُما َدْؼَُِما، »ؽَََ وسّّل، فَذََوّضَأ، فََأ

َرثنَْيِ  ُِ .«َطا َِ َْ َ َما. ُمذَّفٌَق ؽََ  ، فََمسَح ؽََهَْيِ

 

 اًفوائد:
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احلدًر دًَي ؽىل جواز املسح ؽىل اخلفني يف اًوضوء بداًل من غسي  - 1

اًرجَني، وذكل يف اًسفر ًِذا احلدًر، ويف احلرض حلدًر ؽًل ريض هللا 

 ؼيَ اآليت.

ح أن ٍىون حلاجة أم ال، فِجوز ٌَمرأة املالزمة ًبُُتا، وال فرق يف جواز املس - 2

 واملًرظ اذلي ال مييش.

لاس ؽىل اخلفني لك ما ٌسرت اًرجَني من اًرشاب واٌَفائف وحنو ذكل. - 3  ًو

احلدًر دًَي أن املسح ٍىون ؽىل مطَق اخلف، مفا مسي خفاً جاز املسح  - 4

 يل أُي اًؾّل.ؽَََ، ًوو اكن فَِ خرق أو شق ؽىل اًطحَح من كو

ٌل طاُراتن»اس خدل بؾظ اًؾٌَلء بلوهل:  - 5 ؽىل أن إنٌلل « فإّن أدخَُتٌل ُو

اًطِارة رشط يف حصة املسح ؽىل اخلفني، وأهَ ال ًَبسٌِل إال بؾد طِارة 

 اًرجَني مجَؾاً.

و أن ًَبسٌِل ؽىل  - 6 احلدًر دًَي ؽىل رشط من رشوط املسح ؽىل اخلفني، ُو

ذا كول ادلِور، فَو ًبسٌِل ؽىل طِارة اًخميم مل طِارة، واملراد  اًطِارة ابملاء، ُو

 ميسح ؽَهيٌل ؼيد وجود املاء.

 

 حمل املطح علٙ اخلفني

 

: أَّن اًيِِبّ ضـىّل هللا ؽََـَ وسـّّل َمَسـَح  2/ َُ إالّ اًًَّساِِئّ ـ َوًألْربََؾة َؼْي

ٍِ َضْؾٌف. يَاِد . َويِف إس ْ  أَْؽىَل اخلُفِّ َوأَْسَفََلُ
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ـ َؼْن ؽًَِلّ ريض هللا ؼيَ كَاَل: ًَْو اَكَن ادّلٍُن اِبًّرْأِي ًاَكَن أَْسَفُي  60/3

، َوكَْد َرأًَُْت َرُسوَل هللِا ضىّل هللا ؽََـَ وسـّّل  ٍُ اًُْخّف أَْوََل اِبًَْمْسِح ِمْن أَْؽاَل

يَاٍد َحَسٍن. َُ أَبُو َداُوَد ِبإس ْ . أَْخَرَج َِ ِْ ِر ُخفّ ُِ  ًَْمَسُح ؽىََل َعا

 

 اًفوائد:

حدًر ؽًل ريض هللا ؼيَ دًَي ؽىل حمي املسح وأهَ ٍىون ؽىل أؽـىل اخلـف  - 1

 دون أسفَل.

 أما حدًر املغرية فلد ثلدم أهَ حدًر ضؾَف ُمَؾاَرٌض مبا ُو أحص مٌَ.

 أن مرشوؼَة مسح اخلف ًُست من اًؾمي ابًرأي وإمنا يه ثوكِفِة. - 2

وال يف ملدار ما ًُمسح حدًر ًؾمتد ؽَََ. مل ٍرد يف ضفة املسح ؽىل اخلفني  - 3

وضفة ذكل: أن ًُِمرَّ اًَد اٍميىن مبَوةل ابملاء مفرجة األضابػ ؽىل اًرجي اٍميىن، 

ىون املسح مرة واحدة، وال ٌرشع حىرارٍ.  واًُرسى نذكل، ٍو

 

 تْقٔت املطح ّأىُ خمتص باحلدث األصغس

 

ؼيـَ كَـاَل: اَكَن َرُسـوُل هللِا ـ َؼْن َضْفَواَن ْبِن َؼّسـاٍل ريض هللا  61/4

ـَـَة أَّ ٍم  ــا زاََلز َ ـَـْاَع ِخَفافٌَ ــْفراً أَْن اَل ه ــا َس ــْأُمُرَ  ِإَذا ُنيّ َ ــَ وســّّل ً ضــىّل هللا ؽََ

 ، َُ اًًَّسـاِِئّ هَيُّن، إالّ ِمـْن َجٌَابَـٍة، َوًِىـْن ِمـْن غَـائِطٍ َوبَـْوٍل، َوهَـوٍم. أَْخَرَجـ ٍِ ََا َ َوً

ِمِذّي َواٌَّْفظُ . َواًرّتْ ٍُ َحا ، َواْبُن ُخَزًَْمَة َوحَصّ  هَلُ
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ًِـٍر ريض هللا ؼيـَ كَـاَل: َجَؾـَي اًيـِب   62/5 ـ َوَؼْن ؽَـًّل ْبـِن أط َطا

ٌَُِمِلمِي. ًَْؾِِن: يِف  ََلً  َْ َ ٌَُِْمَساِفِر، َوًَْوماً َوً هَيُّن  ٍِ ََا َ ضىّل هللا ؽَََ وسّّل زاََلزََة أَّ ٍم َوً

. أَ  .املَْسِح ؽىل اًُْخفنّْيِ َُ ُمْسِّلٌ  ْخَرَج

 

 اًفوائد:

دل احلدًثان ؽىل أن املسح ؽىل اخلفني مؤكت غري مطَق، وأن املسافر  -1

ذا كول مجِور أُي اًؾّل من  ميسح زالزة أ م بََاٍهين، وامللمي ًوماً ًوََل، ُو

 اًطحابة واًخابؾني ومن بؾدمه.

املشلة، فاحذاج واًخفًرق بني املسافر وامللمي مراؽاة حلال اًسفر وما فَِ من  -2

 املسافر إَل ز دة املدة خبالف امللمي.

دل حدًر ضفوان بن ؼسال ؽىل أن املسح ؽىل اخلفني خاص ابحلدث  -3

 األضغر، اكًيوم واًبول واًغائط، وأما احلدث األنرب اكجليابة فال ميسح فَِ.

 اخذَف اًؾٌَلء يف ابخداء مدة املسح ؽىل أكوال، أمهِا كوالن:

سح ثبدأ من أول مرة ميسح، ًوُس من ًبس اخلف، وال األول: أن مدة امل 

 من احلدث بؾد اٌَبس.

 واًلول اًثاّن: أن املدة ثبدأ من احلدث بؾد اٌَبس، فإذا أحدث بدأت املدة.

 واًلول األول أرحج.
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 جْاش املطح علٙ العنام٘

 

 ـ َؼْن زَْواَبَن ريض هللا ؼيـَ كَـاَل: بََؾـَر َرُسـوُل هللِا ضـىّل هللا 63/6

ــاَ ،  ــِِن: اًَؾَم ــائِِرم ًَْؾ ــىَل اًَْؾَط ــُحوا ؽَ ــَأَمَرمُهْ أَْن ًَْمَس ــًة، فَ ّ ًِ َّ ــّّل  ــَ وس ؽََ

َُ احلاِِكُ. ُد، َوأَبُو َداُوَد، َوحَصح ٍُ أَْْحَ  َواًدَّساِخنيم ًَْؾِِن: اًِْخَفاَف. َرَوا

 

 اًفوائد:

لاس  احلدًر دًَي ؽىل جواز املسح ؽىل اخلفني وؽىل اًؾٌلمة يف اًسفر، - 1 ًو

 ؽَََ احلرضم ألن اًرخطة ؽامة.

 وجواز املسح ؽىل اًؾٌلمة فلط دون مسح جزء من اًرأس. - 2

 اخذَف اًؾٌَلء يف ثوكِت املسح ؽىل اًؾٌلمة, ففَِ كوالن: – 3

 األول: أن املسح ؽَهيا مؤكت، كِاساً ؽىل اخلفني.

ضـىّل هللا ؽََـَ اًثاّن: أن املسح ؽىل اًؾٌلمة غري مؤكت, ألهَ مل ٍرد ؼن اًيـِب 

 وسّّل ثوكِت املسح ؽَهيا.

واًلول األول كوي ، وأما اًلِاس ؽىل اخلفني ففِـَ هغـر, ، ًىـن كـد ًلـال: إن 

وجــَ اًدشــابَ بُــامٌل هــو،ٌل أســوحني، وأن املســح ؽَــهيٌل مــن كبَــي اًرخطــة، 

 فِىون اًلول ابًخوكِت فَِ كوة، ال س امي أهَ أحوط.

فّل حرد يف اًيطـوص اًرشـؼَة، بـي جـاء مسـحِا  وأما ضفة املسح ؽىل اًؾٌلمة - 4

ا نفى، وإن اكهت اًياضَة ابدًـة مسـحِا  مطَلاً ؼن اًخحدًد، فإذا مسح أنرُث

 مػ اًؾٌلمة.
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 ما جاٛ غري صسٓح يف مطح اخلفني مً غري تْقٔت

 

َر َمْوُكوفاً َوَؼن أَوس َمْرفُوؽـاً: )إَذا ثََوّضـَأ أََحـُدِْك َوًَـِبَس  64/7 ـ َؼْن ُُعَ

ََْؾَُِمـا إْن شـاَء إال ِمـْن َجٌَابَـٍة(.  َطـّي ِفهِيَمـا، َواَل َلْ َُ َمـا، َوًْ ََْمَسْح ؽََهَْيِ َِ فََْ ِْ ُخفّ

. َُ َح ، َواحلاُِك َوحصَّ َُ ادّلاَرُكْطِِنّ   أَْخَرَج

 

 اًفوائد:

 «.إذا ثوضأ أحدِك»احلدًر دًَي ؽىل اشرتاط ًبس اخلفني ؽىل طِارة، ًلوهل:  - 1

ـذا مـن أدةل اًلـائَني  احلدًر دًَي - 2 ؽىل أهَ ميسح ؽىل اخلفني بـال ثوكِـت، ُو

بأن املسح ؽىل اخلفني غري مؤكت، وأن البس اخلفني ميسح ؽَهيٌل ما مل ًـاؼٌِل 

أو ثطبَ جٌابة. واًلول ابًخوكِت ُو مذُر ادلِور، ومامم األمئة اًثالزـة: أبـو 

 ىِة.حٌَفة واًشافؾي وأْحد، واخذارٍ ابن ؼبد اًرب من املاً 

 

 اشرتاط لبظ اخلف علٙ طَازٗ

 

ـ َؼْن أِط بَىَرَة ريض هللا ؼيَ، َؼِن اًيِِّبِّ ضىّل هللا ؽَََ وسّّل:  65/7

، إَذا ثََطَِّر فَََِبَس  ََلً َْ َ ٌَُِمِلمِي ًَْوماً َوً هَيُّن، َو ٍِ ََا َ ٌَُِْمَساِفِر زاََلزََة أَّ م $ٍ َوً َُ َرّخَص  ّ أَه

: أَْن ًَْمَسَح  َِ ِْ َُ اْبُن ُخَزًَْمَة.ُخفّ َُ ادّلاَرُكْطِِن، َوحصح َما. أَْخَرَج  ؽََهَْيِ
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 اًفوائد:

 احلدًر دًَي ؽىل أن املسح مؤكت. - 1

 

 

 ما جاٛ صسحيًا يف مطح اخلفني بال تْقٔت

 

َُ كَاَل:   َرُسوَل هللِا أَْمَسُح  66/9 ّ اَرَة ريض هللا ؼيَ أَه ـ َؼْن ُأَطّ ْبِن ُِعَ

؟ كَـاَل: ؽىََل  ؟ كَـاَل: «هَؾـمْ »كَـاَل: ًَْومـاً؟ كَـاَل: « هََؾـمْ »اًُْخفَّنْيِ ، كَـاَل: َوًَـْوَمنْيِ

َُ أَبُو َداُوَد، َوكَاَل: ًََُْس «. هَؾْم، َوَما ِشئَت »، كَاَل: َوزاََلزًَة؟ كَاَل: «هَؾمْ » أَْخَرَج

 اِبًلَِوّي.

 

 اًفوائد:

فني ال يف حرض وال سفر، ًوو : احلدًر دًَي ؽىل ؽدم ثوكِت املسح ؽىل اخل - 1

 حص ًاكن ملِداً بأحادًر اًخوكِت.
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 باب ىْاقض الْضْٛ

 

 

ـو ًغـري اًؾاكـي، فِجمـػ ؽـىل  اًيواكظ: مجـػ  كـظ ؽـىل وزن )فاؽـي(، ُو

)فواؽي(، واًياكظ ٌَيشء: ُـو املفسـد هل, واسـ خؾٌلهل يف اًوضـوء مـن ابب ا ـاز، 

 املؾاّن، ًؾالكة اإلبطال.حِر إن حلِلذَ يف اًبياء، واس خؾمي يف 

واملراد بيواكظ اًوضوء: اًؾَـي املـؤةرة يف إخـراج اًوضـوء ؼـٌل ُـو املطَـوب 

 مٌَ، وهواكظ اًوضوء هوؽان:

و ما دل ؽَََ هص من نخاب أو س ية. 1  ـ هوع ٍلػ ؽَََ، ُو

و املبِن ؽىل اجُتادات أُي اًؾّل، رْحِم هللا. 2  ـ هوع خمخَف فَِ، ُو

 

 اليْو الٔطري ال ٓيقض الْضْٛما جاٛ يف أٌ 

 

اُب َرُسـوِل  67/1 ـ َؼْن أَوَِس ْبِن َماكِلٍ ريض هللا ؼيَ كَاَل: )اَكَن أحَْصَ

ِفَق ُرؤوُسُِْم، ُُثّ  ٍِ ًًَْذَِغُروَن اًِْؾَشاَء َحّّت ََتْ هللِا ضىّل هللا ؽَََ وسّّل ؽىََل َؼِِْد

َُ أَبُـو َدا ، َوأَْضــَُلُ يف ًَُطـَّوَن َوال ًَخََوّضـُؤوَن(. أَْخَرَجـ َُ ادّلاَرُكْطـِِنّ َحـ ُوَد، َوحَصّ

.  ُمْسِّلٍ

 

 اًفوائد:
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ـو مـا  - 1 احلدًر دًَي ؽىل أن اًيوم اًُسري غري املس خغرق ال ًيلظ اًوضـوء، ُو

اكن هؾاساً لفق مؾَ اًرأس، خبالف اًيوم اًثلِي املسـ خغرق اذلي ٍـزول مؾـَ 

 اًشؾور مبا كد لرج، فِذا  كظ ٌَوضوء.

 

 يف أٌ دو االضتخاض٘ ىاقض للْضْٛما جاٛ 

 

ـ َؼـْن ؽَاَِِشـَة ريض هللا ؼامـا كَاًَـْت: َجـاءْت فَاِطَمـُة ِبًْـُت أَِط  68/2

ــٍُْ  ِإََل اًيّــِِبّ ضــىّل هللا ؽََــَ وســّّل، فَلَاًـَـْت: َ  َرُســوَل هللاة ِإّّن اْمــَرأٌَة  ُحبَ

خََحاُض فَـاَل أَْطُِـُر، أَفَـَأَدُع اًّطـاَلَة؟ كَـاَل:  اَل. ِإهَّمـا ذكِلَ ِؼـْرٌق، َوًـَـَُْس »ُأسـ ْ

ـُخِم فَـَدؼي اًّطـالَة، َوإذا أَْدبَـَرْت فَاغِْسـًل َؼْيـِم  ََ ِْ ٍَْظ، فإَذا أَْكبَََـْت َح حَب

 ُمذَّفٌق ؽَََ.«. ادّلَم، ُُثّ َضًّل 

ٌَُِْبَخاِرّي:  ًُُِكّ َضاَلةٍ »َو داً «ُّث ثََوّضِِئ  َُ حَذفََِا َُعْ ّ  .، َوأََشاَر ُمْسِّلٌ ِإَل أَه

 

 اًفوائد:

 اس خدل هبذا احلدًر من كال: إهَ جير ؽىل املس خحاضة أن ثخوضأ ًُك ضالة. - 1

 احلدًر دًَي ؽىل أن دم احلَظ جنس، ونذا دم الاس خحاضة. - 2
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 بٔاٌ حكه املرٖ

 

ًِـٍر ريض هللا ؼيـَ كَـاَل: ُنْيـُت َرُجـاًل  69/3 ـ َؼـْن ؽَـًّل ْبـِن أَِط َطا

اَد ْبـَن األْسـَوِد أَْن ٌَْسـَأَل اًيـِّب ضـىّل هللا ؽََـَ وسـّّل، َمّذاًء، فـَأَمْرُت امِلْلـدَ 

؟ فَلَاَل:  ٌَِبخاري.«. ِفَِ اًُْوُضوءُ »فََسَأهَلُ ، َواٌَّفظُ  َِ  ُمذََّفٌق ؽَََ

 

 اًفوائد:

 واملَْذُي: ماء ركِق لرج ؼلر اًشِوة بدون دفق وال إحساس خبروجَ. - 1

اًسؤال والاسدٌابة يف الاسـ خفذاء، ٌَؾـذر احلدًر دًَي ؽىل جواز اًخوهَي يف  - 2

 اكحلَاء وحنوٍ، سواء أاكن املس خفيت حارضاً أم غائبا.

احلدًر دًَي ؽىل أهَ ًلبي خـرب اًواحـد يف املسـائي اًؾَمَـة واًرواًـة إذا اكن  - 3

 اخملرب زلة.

احلدًر دًَي ؽىل جناسة املذي, وؽىل اًطحَح من كويل أُي اًؾـّل أهـَ ًؾفـى  - 4

 املذي. ؼن ٌسري

 أن املذي  كظ ٌَوضوء، فِخوضأ مٌَ, وال ًوجر اًغسي ابإلجٌلع. - 5

 فإن اكن املذي َسََساً ال ًيلطػ حفمكَ حمك سَس اًبول. - 6

أن اًواجر يف املذي غسي اذلهـر ّّـَ مـا أضـابَ املـذي ومـا مل ًطـبَ، ًلـوهل:  - 7

ذا كول ماكل.« اغسي ذهرك» ذا أمر، واألمر ٌَوجوب، ُو  ُو

ــو املشــِور مــن مــذُر  واًلــول اًثــاّن: أهــَ ًغســي مجَــػ اذلهــر واأُلهثُــني، ُو

 احليابَل.
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ٍُىذفى بغسي رأس اذلهر، أو املوضػ اذلي أضـابخَ اًيااسـة  واًلول اًثاًر: أهَ 

و كول مجِور اًفلِاء من اًشافؾَة، واحليفِة.  مٌَ، ُو

 واًلول اًثاّن أوفق ًغاُر احلدًر.

ا. احلدًر دًَي ؽىل ثؾني - 8  املاء يف إزاةل املذي دون الاس خجٌلر ابألجحار وحنُو

 اخذَف اًؾٌَلء يف املذي ًطُر اًثوب ؽىل كًوني: - 9

ـو كـول احليفِـة، واملاًىِـة، واًشـافؾَة،  األول: أهَ ال جيزئ فَِ إال اًغَْسي، ُو

 وكول يف مذُر احليابَل.

و رواًة ؼ و اًرش ابملاء، ُو  ن أْحد.اًثاّن: أهَ جيزئ فَِ اًيَح، ُو

 فاًطواب ـ إن شاء هللا ـ أهَ ٍىفي هَح اًثوب ورشَ ابملاء بال غسي.

 

 تقبٔل املسأٗ ّملطَا ال ٓيقض الْضْٛ

 

ـ َؼْن ؽَاَِشَة ريض هللا ؼاما أَّن اًيِِّبّ ضىّل هللا ؽَََ وسّّل كَبََّي بَْؾَظ  70/4

، ُّث َخَرَج إَل اًّطاَلِة َومْل ًَخََوّضْأ.  َِ َُ اًُْبَخاِرّي.ِوَسائِ َف ُد، َوَضؾَّ َُ أَْْحَ  أَْخَرَج

 

 اًفوائد:

ـو  - 1 اس خدل هبذا احلدًر من كال: إن ثلبَي املرأة وملسِا ال ًـيلظ اًوضـوء، ُو

 كول أط حٌَفة، ورواًة ؼن اإلمام أْحد.

واًلول اًثاّن: أن ملس املرأة ًيلظ اًوضوء مطَلاً، سواء أاكن بشِوة أم بـدون 

ذا كول  اًشافؾَة، ورواًة ؼن أْحد. شِوة، ُو
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و أهَ إن اكن اٌَمـس بشـِوة هلـظ اًوضـوء وإن مل  واًلول اًثاًر: اًخفطَي ُو

ـو كـول  ذا ُو املشِور من املذُر ؼيد احليابَل، ُو ٍىن بشِوة مل ًيلظ، ُو

 ماكل وجٌلؽة من اًسَف.

 واًراحج ـ وهللا أؽّل ـ ُو اًلول األول.

 

 ازٗحكه الشك يف احلدث مع تٔقًُّ الطَ

 

َرٍَْرَة ريض هللا ؼيَ كَاَل: كَاَل َرُسـوُل هللِا ضـىّل هللا ؽََـَ  71/5 ُُ ـ َؼْن أَط 

َُ ٌٌء، »وسّّل:  : أَخـَرَج ِمٌْـ َِ َْ َ َِ َشُْئاً، فََأْشَُك ؽََ إَذا َوَجَد أََحُدُِكْ يف بَْطِي

ُرَجّن ِمَن املَْسِاِد َحّّت ٌَْسَمَػ َضْواًت، أَْو  َد ِرحياً أَْم اَل؟ فاََل َلْ َُ «. جَيِ أَْخَرَج

 ُمْسٌّل.

 

 اًفوائد:

 احلدًر دًَي ؽىل أن املخطِر إذا شم يف احلدث مل ًَزمَ اًوضوء.  - 1

ُذا احلدًر دًَي ؽىل كاؽدة ؼغمية من كواؽد اًرشًؾة ويه )اًَلني ال ٍزول   - 2

 ابًشم(، وأن األضي بلاء ما اكن ؽىل ما اكن.

 كظ ٌَوضوء.دل احلدًر ؽىل أن اًرحي   - 3
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 ما جاٛ يف أٌ مظ الركس ال ٓيقض الْضْٛ

 

ـ َؼْن َطَِْق ْبِن ؽًَِلّ ريض هللا ؼيَ كَاَل: كَاَل َرُجٌي: َمَسْسُت َذَنـِري.  72/6

ِب  ضـىّل  َِ ُوُضوٌء؟ فَلَـاَل اًيَـّ َْ َ ٍُ يِف اًّطاَلِة، أَؽََ أَْو كَاَل: اًّرُجُي ًََمس  َذَنَر

َؾٌة ِمٌْـمَ اَل، »هللا ؽَََ وسّّل:  َْ َ َو ب ُُ َُ «. إهَّما  َحـ َُ اًَْخْمَسـُة، َوحَصّ أَْخَرَجـ

َة. َو أَْحَسُن ِمْن َحِدًِر برُْسَ ُُ  اْبُن ِحبّاَن، َوكَاَل اْبُن املَِدًِن: 

 

 اًفوائد:

احلدًر دًَي ملن كال: إن مس اذلهر ال ًيلظ اًوضوءم ألهَ وضفَ بأهـَ بَـؾة  - 1

ـو كـول احليفِـة، وبؾـظ املاًىِـة، من اإلوسان، مكّس أذهَ أو ًدٍ وحن ٌل، ُو ُو

 ورواًة ؼن اإلمام أْحد.

 

 ما جاٛ يف أٌ مظ الركس ٓيقض الْضْٛ

 

َة ِبًِْت َضْفَواَن ريض هللا ؼاما أَّن َرُسوَل هللا ضىّل هللا ؽَََ  73/7 ـ َؼْن برُْسَ

ََخََوّضـأْ »وسّّل كَـال:  ٍُ فََْ َُ اًَْخْمَسـُة، «. َمـْن َمـّس َذَنـَر َُ أَْخَرَجـ َوحَصّحـ

ٍء يف َُذا اًَْباِب. ْ ٌَ َو أَحَصّ  ُُ ِمِذّي َواْبُن ِحبّاَن، َوكَاَل اًُْبَخاِرّي:   اًرّتْ

 

 اًفوائد:
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ـو  - 1 احلدًر دًَي ملن كال: إن مس اذلهر ونـذا مـس اًفـرج ًـيلظ اًَـوء، ُو

 كول اًشافؾي، وكول ملاكل يف املشِور ؼيَ، واملشِور يف مذُر أْحد.

 ّمة أُي اًؾّل يف إزاةل ُذا اًخؾارض ؽىل زالزة مساكل:وكد اخذَفت  - 2

املسكل األول: مسكل اًًسـ،، وأن حـدًر طَـق بـن ؽـًل مًسـوخ حبـدًر 

 برسةم ألن حدًثَ مذلدم، وحدٍهثا مذأخر. ًىن اًلول ابًًس، فَِ ضؾف.

املسكل اًثاّن: مسـكل اًرتجـِح، واقللـون ؽـىل حـرجِح حـدًر برسـة بًـت 

 بن ؽًل، فِجر اًوضوء من مس اذلهر. ضفوان ؽىل حدًر طَق

و مسكل جِدم ألن فَِ ُعاًل  املسكل اًثاًر: مسكل ادلػ بني احلدًثني، ُو

ؤالء اخذَفوا ؽىل كًوني:  بالك ادلًََني، ُو

األول: أن مس اذلهر ٌسـ خحر مٌـَ اًوضـوء مطَلـاً ُعـاًل حبـدًر برسـة، وال 

 .جير ُعاًل حبدًر طَق بن ؽًل

ملس بشـِوة وجـر اًوضـوء حلـدًر برسـة، وإن اكن ًغـري اًثاّن: أهَ إن اكن ا

 شِوة مل جير حلدًر طَق.

 

 بٔاٌ شٕٛ مً ىْاقض الْضْٛ

 

ـ َوَؼْن ؽَاَِِشـَة ريض هللا ؼامـا أّن َرُسـوَل هللا ضـىّل هللا ؽََـَ وسـّّل  74/8

ََخَ »كَاَل:  ٌء أَْو ُرؽَاٌف، أَْو كٌََْس، أَْو َمْذٌي فََيرصف فََْ َُ ََقْ َ َوّضْأ، َمْن أََضاب

َو يِف ذكِلَ اَل ًَخلكّم ُُ ، َو َِ ََْْبِ ؽىََل َضاَلِث ًِ َُ «. ُُثّ  ، َوَضّؾَف َْ َُ اْبُن َماَج أَْخَرَج

. ٍُ ُد َوغرَْيُ  أَْْحَ
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 اًفوائد:

احلدًر دًَـي ؽـىل أن اخلـارج اًـيجس مـن غـري اًسـبَِني اكًلـيء، واًلَََـِس،  - 1

و كول أط حٌَفة   وأْحد.واًرؽاف أهَ  كظ ٌَوضوء، ُو

واًلول اًثاّن: أن اخلارج اًيجس من غري اًسبَِني ال ًيلظ اًوضوء، وأن مـن 

و كول اًشافؾي، وماكل، ورواًة ؼن اإلمام  كاء أو َرَؼَف فإن طِارثَ ابكِة، ُو

 أْحد.

 واًراحج ـ وهللا أؽّل ـ أن اًرؽاف واًليء واًلََََس ال ثيلظ اًوضوء.

 

 ّعدمُ حكه حله اإلبل ّالغيه مً حٔث اليقض

 

َرَة ريض هللا ؼامٌل أَّن َرُجـاًل َسـَأَل اًيّـِِبَّ ضـىّل هللا  75/9 ـ َؼْن َجاِبر بن مَسُ

كَـاَل: أَثََوّضـُأ ِمـْن « ِإْن ِشـئَْت »ؽَََ وسّّل: أَثََوّضُأ ِمْن ًُُحوِم اًْغَََنِ؟ كَاَل: 

َُ ُمْسٌّل.«. هََؾمْ »ًُُحوِم اإلِبِي؟ كَاَل:   أَْخَرَج

 

 اًفوائد:

دًر دًَي ؽىل أن اًوضوء من حلم اًغَن ال جير، وإمنا ًباح ألهَ غري  كظ احل - 1

 ٌَوضوء.

ـذا  احلدًر دًَي ؽىل وجوب اًوضوء من حلـم اإلبـي - 2 ألهـَ  كـظ ٌَوضـوء، ُو

 مذُر اإلمام أْحد.
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 وكال ادلِور ومامم األمئة اًثالزة: حلم اإلبي ال ًيلظ اًوضوء.

اًوضـوء خـاص ابٌَحـم، أو شـامي دلَـػ أجـزاء وكد اخذَف اًؾٌَلء ُـي هلـظ  - 3

و كطػ اٌَحم ـ أو اًىرش أو اًىبد أو اًلكَة أو األمؾاء وما  اإلبي من اًِرب ـ ُو

 أش بَ ذكل، ؽىل كًوني:

ذا وجَ يف املذُر ؼيد احليابَل.  األول: أهَ شامي دلَػ أجزاء اإلبي، ُو

ذا ُو   املذُر ؼيد احليابَل.اًلول اًثاّن: أهَ ال ًيلظ إال اٌَحم فلط، ُو

 

 حكه الُغطل مً َغْطل املٔت ّالْضِْٛ مً محلُ

 

َرٍَْرَة ريض هللا ؼيَ كَاَل: كَاَل َرُسوُل هللِا ضىّل هللا ؽَََ  76/10 ُُ ـ َؼْن أَط 

ََخََوّضـأْ »وسّّل:  ََلُ فََْ ََْغدَِسْي، َوَمْن َْحَ ِْخاً فََْ ـُد، «. َمْن غَّسَي َم َُ أَْْحَ أَْخَرَجـ

.َواًًّسَ  َُ يَ ِمِذي  َوَحس ّ ، َواًرّتْ  اِِئ 

 اًفوائد:

احلدًر دًَي ؽىل وجوب اًغسي ؽىل من غَّسَي مِخاً, وكال هبذا بؾظ أُـي  - 1

 اًؾّل.

وذُر أنرث أُي اًؾّل، ومامم ماكل وأْحد واًشافؾي إَل أن اًغسي من غسي 

 املَت مس خحر ًوُس بواجر.

اًؾَـٌلءم ألن اًوجـوب حيخـاج  ال جير اًوضوء من غسي املَت يف أعِر كـويل - 2

 إَل دًَي.

 ًدل احلدًر بغاُرٍ ؽىل وجوب اًوضوء من ْحي املَت. - 3
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 اشرتاط الطَازٗ ملظِّ القسآٌ

 

77/11  َُ ي َنخَبـ ًِْىذَـاِب اذّلِ ـ َؼـْن َؼْبـِد هللِا ْبـِن أَِط بَْىـٍر رْحـَ هللا أَّن يف ا

ًَِؾْمـِرو ْبـِن  َحـْزٍم: )أَالَّ ًََمـسَّ اًُْلـْراَن إالّ َرُسوُل هللا ضىّل هللا ؽَََ وسّّل 

َو َمْؾَوٌل. ُُ ، َواْبُن ِحبّاَن، َو ٍُ َماكِلٌ ُمْرساًل، َوَوَضََلُ اًًَّساِِئّ ٌر(. َرَوا ُِ  َطا

 

 اًفوائد:

ذا كول ادلِور من  - 1 احلدًر دًَي ؽىل حترمي مس املطحف إال ؽىل طِارة، ُو

 األمئة األربؾة.أُي اًؾّل من اًطحابة واًخابؾني، ومامم 

 

 الرِّكس ال ٓشرتط لُ الْضْٛ

ـ َؼْن ؽَاَِِشَة ريض هللا ؼاما كَاًَْت: اَكَن َرُسوُل هللِا ضـىّل هللا ؽََـَ  78/12

َُ اًُْبَخاِرّي. ٍُ ُمْسٌّل، َوؽََّلَ . َرَوا َِ  وسّّل ًَْذُنُر هللَا ؽىََل لُكّ أَْحَِاِه

 

 اًفوائد:

ؾاَل ال جشرتط هل اًطِارة، بـي جيـوز ذهـر هللا احلدًر دًَي ؽىل أن ذهر هللا ث - 1

 ثؾاَل ؽىل لك حال من األحوال.

 ًُس ُذا احلدًر ؽىل ُعومَ، بي خطص مٌَ ما ًًل: - 2
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 ـ ثالوة اًلران حال اجليابة. 1

 ـ اذلهر حال اًبول واًغائط وادلاع. 2

ذا إن ْحي اذلهر يف احلدًر ؽىل اذلهر ابٌَسان.  ُو

ؽََـَ يف حـال كَـاء احلاجـة أالَّ ٍـرد اًسـالم، بـي ًًذغـر حـّت ًًبغي ملن ُسّّل  - 3

 ًليض حاجذَ، ُث إذا أراد اًرد فاألفَي أن ًؤخرٍ حّت ًخطِر.

 

 خسّج الدو مً غري الطبٔلني ال ٓيقض الْضْٛ

 

ـ َؼْن أَوَس ْبِن َماكٍل ريض هللا ؼيَ: أَنَّ اًيَِّبَّ ضىّل هللا ؽَََ وسـّّل  79/13

.اْحذََجَم َوَضىّل،  َُ ، َوًَََّيَ اَرُكْطِِن  َُ ادلَّ ْأ. أَْخَرج  َومْل ًَخََوضَّ

 

 اًفوائد:

 احلدًر دًَي ؽىل أن احلاامة ال ثيلظ اًوضوء. - 1

 

 ما جاٛ يف أٌ اليْو مظي٘ ىقض الْضْٛ

 

ـ َؼْن ُمَؾاوًَة ريض هللا ؼيَ كَـاَل: كَـاَل َرُسـوُل هللِا ضـىّل هللا ؽََـَ  80/14

خَْطَََق اًْـِواكءُ اًَْؾـنْيُ »وسّّل:  يَـاِن اسـ ْ َْ ، فَـإَذا َ َمـِت اًَْؾ َِ ٍُ «. ِواكُء اًّسـ َرَوا

اِّنّ َوَزاَد:  ــرَبَ ــُد، َواًّط ــأْ »أَْْحَ ََخََوّض ــْن َ َم فََْ ــّزَ َدُة يف ُــَذا «َوَم ٍِ اً ، َوُــِذ
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 : خَطَََق اًْـِواكءُ »اًَْحِدًِر ِؼْيَد أَِط َداُوَد ِمْن َحِدًِر ؽًَّل ُدوَن كَْوهِلِ ، «اسـ ْ

ٍِْن َضْؾٌف. يَاَد  َويِف لِِكَ اإلس ْ

 

 اًفوائد: 

 احلدًثان ًدالن ؽىل أن اًيوم ًُس  كَاً بيفسَ، وإمنا ُو مغية ٌَيلظ. - 1

 

 ما جاٛ يف أٌ ىْو املضطحع ٓيقض الْضْٛ

 

إهّـٌل اًُوُضـوُء ؽَـىَل َمـْن »ـ َوألِط َداُوَد أًََْاً، َؼِن اْبِن َؼبّاس َمْرفُوؽاً:  81/15

َطِجؾاً  َْ ٍِ َضْؾٌف أًََْاً.«. َ َم ُم يَاِد  َويِف إس ْ

 

 اًفوائد: 

احلدًر دًَي ؽىل أن اًيـوم حـال وضـػ اجلَْيـِر ؽـىل األرض  كـظ ٌَوضـوء،  - 1

 وخّص اًيلظ بيوم املَطجػ ألهَ األغَر.

 

 ما جاٛ يف تشكٔك الشٔطاٌ ابً آدو يف طَازتُ

 

 أّن َرُسوَل هللا ضىّل هللا ؽَََ ـ َوَؼِن اْبِن َؼبّاس ريض هللا ؼامٌل 82/16

َُِخَُّي »وسّّل كَاَل:  َِ ف ، فََِْيُفُ، يف َمْلَؾَدثِ َِ َطاُن يف َضاَلثِ َْ ًَأيِت أََحَدُِكُ اًش ّ
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ِدْث، فَإَذا َوَجَد ذكِلَ فاََل ًَْيرَصِْف َحّّت ٌَْسَمَػ  َُ أَْحَدَث، َوًَْم حُيْ ّ َ أَه َْ َ إً

َد ِرحياً  َُ اًََْبّاُر.أَْخرَ «. َضْواًت أَْو جَيِ  َج

 ـ َوأَْضَُلُ يف اًّطِحََحنِي ِمْن َحِدًر َؼْبِد هللِا ْبِن َزًٍْد. 83/17

84/18 . ٍُ ُو َرٍَْرَة حَنْ ُُ ًُِمْسٍّل: َؼْن أَِط   ـ َو

َطاُن، فَلَـاَل: »ـ وٌََِْحاِِك: َؼْن أَط َسؾٍَد َمْرفُوؽاً:  85/19 َْ إَذا َجاَء أََحَدُِكُ اًشـ ّ

ََُلْي: َنَذبَْت  إهَّم أَْحَدزَْت، َُ اْبـُن حبّـاَن ِبََْفـظِ: «فََْ فَََْلـْي يِف »، َوأَْخَرَجـ

 َِ  «.هَْفِس

 

 

 اًفوائد:

وال جير ؽَََ اًشاك اًوضوء حّت ًدِلن أهَ أحدث إمـا بسـٌلع ضـوت أو َ ِّ  - 1

 رحي.

شدة ؽداوة اًشـ َطان ًنوسـان، وذكل بإفسـاد ؼبادثـَ، وإًلاؽـَ يف اًشـىوك  - 2

ام.  واألُو

يف ُــذٍ األحادًــر بَــان ًؾــالج اًوســواس، فــال ًًبغــي ٌَمســّل أن ٌسدســّل  - 3

 ًوساوس اًش َطان وال ًَخفت إٍهيا.
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 باب قضاٛ احلاج٘
 

و مأخوذ من كوهل ضىّل هللا ؽَََ وسّّل:  واحلاجة: وياًة ؼن اًبول واًغائط، ُو

ا»  «إذا جَس أحدِك ؽىل حاجذَ فال ٌس خلبي اًلبَل وال ٌس خدبُر

 

 دخْل اخلالٛ مبا فُٔ ذكس اهلل تعاىلكساٍ٘ 

 

ـ َؼْن أَوَس ْبِن َماكِلٍ ريض هللا ؼيَ كَاَل: اَكَن َرُسوُل هللِا ضىّل هللا  86/1

َو َمْؾَوٌل. ُُ َُ األْربََؾُة، َو . أَْخَرَج َُ  ؽَََ وسّّل إَذا َدَخَي اًَْخاْلَء َوَضَػ َخاثََم

 

 اًفوائد:

دخـول اخلـالء مبـا فِـَ ذهـر هللا ثؾـاَل، اس خدل هبذا احلدًر من كـال بىراُـة  - 1

واس خحباب ثيحَخَ. وإن اكن فِـَ ٌء مـن اًلـران فِـو أشـد، وحـمك بؾَـِم 

 ابًخحرمي.

ذا إن ثُرس، فإن خاف ؽىل ما مؾَ أن ٌرسق أو ثطري بَ اًر ح أو ًًساٍ  ُو

 فال هراُة.
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 ما ٓقال عيد دخْل اخلالٛ

 

َُ كَاَل: اَكن َرُسوُل هللاِ  87/2 ضـىّل هللا ؽََـَ وسـّّل إَذا َدَخـَي اًَْخـاَلَء  ـ َوَؼْي

ُمَّ إّّن أَُؼوُذ ِبَم ِمَن اًُْخُبِر َواًَْخَبائِِر »كَاَل:  َِّ ْبَؾُة.«. اٌَ َُ اًس ّ  أَْخَرَج

 

 اًفوائد:

احلدًر دًَي ؽىل مرشوؼَة ادلؽاء ؼيد دخول املاكن املؾد ًلَاء احلاجة هبذا  - 1

 ادلؽاء.

 ة بني اًبًِان واًطحراء.ال فرق يف ُذٍ الاس خؾاذ - 2

احلدًر دًَي ؽىل أن األمىٌة اًيجسة اكذلامات واحلشوش واملزابي يه مأوى  - 3

 اًش َاطني.

 

 حكه االضتيحاٛ باملاٛ مً البْل أّ الغاٜط

 

َُ كَـاَل: اَكَن َرُسـوُل هللا ضـىّل هللا ؽََـَ وسـّّل ًَـْدُخُي اًَْخـاَلَء،  88/3 ـ َوَؼْي

ُي أََ   .فََأْْحِ َِ َْ َ ًة، فََُْسدٌَِْجي اِبملَاِء. ُمذَّفٌق ؽََ  َوغاَُلٌم حَنْوي إَداَوًة ِمْن َماٍء َوؽََاَ

 

 اًفوائد:
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احلدًر دًَي ؽىل جواز الاكذطار ؽىل الاسدٌااء ابملاء. وكد هـرٍ ذكل بؾـظ  - 1

ذا كول ضؾَف.  اًؾٌَلء، وؽَل اًىراُة ؼيدمه مالمسة اًيااسة ابًَد, ُو

 ؽىل أهَ ًًبغي ٌَمسّل أن ٌس خؾد بطِورٍ ؼيد كَاء حاجذَ.احلدًر دًَي  - 2

 فَََل أوس ريض هللا ؼيَ حِر جرشف خبدمة اًيِب ضىّل هللا ؽَََ وسّّل. - 3

 

 اضتخباب البعد ّاالضتتاز عيد قضاٛ احلاج٘

 

ـ َؼِن املُِغرَيِة ْبِن ُشْؾَبَة ريض هللا ؼيـَ كَـاَل: كَـاَل يِلَ اًيـِب  ضـىّل هللا  89/4

. «. ُخِذ اإلَداَوةَ »وسّّل:  ؽَََ َُ فَـاهَْطَََق َحـّّت ثَـَواَرى َؼـِّن، فَلَاـ َحاَجذَـ

. َِ  ُمذَّفٌق ؽََََ

 

 اًفوائد:

احلـدًر دًَــي ؽـىل اســ خحباب اًبؾــد واًخـواري ؼــن اًيـاس ؼيــد إرادة كَــاء  - 1

ـذا إن اكن يف  احلاجة، ًئال حُرى ؼورثَ، أو ٌُسمػ ضوثَ، أو جُشـم راتخـَ، ُو

 اًطحراء.
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 بٔاٌ بعض األماكً اليت ُٓيَٙ عً التخلٕ فَٔا

 

َرٍَْرَة ريض هللا ؼيَ كَاَل: كَاَل َرُسوُل هللِا ضىّل هللا ؽَََ  90/5 ُُ ـ َؼْن أَط 

ِمْ »وسّّل:  ِِّ ي ًَخََخىّل يف َطرًِق اًيّاس، أَْو يِف ِعَ : اذّلِ «. اثُّلوا اًاّلِؼينَْيِ

ٍُ ُمْسٌّل.  َرَوا

 ، َؼْن ُمَؾاٍذ: )َواملََواِرِد(.ـ َزاَد أَبُو َداودَ  91/6

َد َؼِن اْبِن َؼبّاٍس:  92/7  َوِفهيَما َضْؾٌف.«. أَْو هَْلػِ َماءٍ »ـ َوألْْحَ

ِت األْْشَاِر املُثِْمَرِة، َوَضفِّة اٍاّمِْر اجلَاِري  93/8 اِّن  اٍاّمْييَ َؼْن حَتْ ـ َوأَْخَرَج اًّطرَبَ

يٍَد  َر ِبس َ  َضِؾٍَف.ِمْن َحِدًِر اْبِن ُُعَ

 

 اًفوائد:

واذلي حتّطـي دًت ُذٍ األحادًر ؽىل اٍاميي ؼـن اًـخخًل يف بؾـظ األمـاهن,  - 1

من ُذٍ األحادًر س خة مواضػ: ويه: طًرق اًياس، واًغـي، واملـوارد، وهلـػ 

 املاء، واألْشار املمثرة، وجاهر اٍامر.

 

 اليَٕ عً التكشف ّالتخدث حال قضاٛ احلاج٘

 

هللا ؼيَ كَاَل: كَاَل َرُسوُل هللِا ضىّل هللا ؽَََ وسّّل:  ـ َؼْن َجاِبٍر ريض 94/9

، َواَل ًَخََحـّداَث. » َِ ََخََواَر لك  َواِحٍد ِماْمَُمـا َؼـْن َضـاِحِب إَذا ثَغَّوَط اًّرُجاَلِن فََْ
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َُ اْبـُن اًّسـَىِن، َواْبـُن اًْلَّطـاِن، «. فَإّن هللَا ًَْمُلُت ؽَـىَل ذكِلَ  َحـ ٍُ َوحَصّ َرَوا

َو مَ  ُُ  ْؾَوٌل.َو

 

 اًفوائد:

اس خدل هبذا احلدًر من كال بوجوب جسرت اإلوسـان وؽـدم حتدزـَ مـػ  ـص  - 1

اخــر حــال كَــاء احلاجــة, وعــاُر ذكل اًخحــرمي، ًوىــن ْحــَل ادلِــور ؽــىل 

 اًىراُة.

 إن وجد حاجة ٌَالكم فال بأس، بي كد ٍىون واجباً. - 2

 

 بٔاٌ بعض اآلداب يف قضاٛ احلاج٘

 

أَط كَذَاَدَة ريض هللا ؼيَ كَاَل: كَاَل َرُسوُل هللِا ضىّل هللا ؽََـَ ـ َؼْن  95/10

ـَو ًَُبـوُل، َواَل ًَخََمّسـْح ِمـَن »وسّّل:  ُُ ، َو َِ ََِمَِيـ ٍُ ِب اَل ًُْمِسـَىنَّ أََحـُدُِكْ َذَنـَر

، َواَل ًَدٌََفَّْس يِف اإلَ ءِ  َِ ََِمَِي ًُِمْس «. اخلاََلِء ِب ، َواٌَّْفظُ  َِ َْ َ  ٍّل.ُمذَّفٌق ؽََ

 

 اًفوائد:

احلدًر دًَي ؽىل ،يي اًبائـي أن ميسـم ذهـرٍ بميَيـَ حـال اًبـول, وكـد ْحـي  - 1

مجِور اًؾٌَلء ُذا اٍاميي ؽىل اًىراُة, وذُـر داود اًغـاُري ونـذا ابـن حـزم 

 إَل أهَ ،يي حترمي. وكول ادلِور أرحج.

 األحوط ٌَملكَّف أال ميس ذهرٍ بميَيَ حال اًبول. - 2
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 ًرجي يف حمك مس اًلبي وادلبر ابٍميني.املرأة اك - 3

احلدًر دًَي ؽـىل اٍامـيي ؼـن الاسـدٌااء ابٍميـني مـن اًبـول واًغـائط، سـواء  - 4

 .ابألجحار أم ابملاء

 احلدًر دًَي ؽىل اٍاميي ؼن اًخيفس يف اإل ء، وإمنا ًدٌفس خارجَ. - 5

 

َرُسـوُل هللا ضـىّل هللا ـ َؼْن َسََْماَن ريض هللا ؼيَ كَـاَل: ًَلَـْد َ،َـاَ   96/11

ََِمنِي، أَْو  خَْلِبَي اًِْلْبََلَ ِبغَائِطٍ أَْو بَْوٍل، أَْو أَْن وَْسدٌَِْجَي اِبًْ ؽَََ وسّّل أَْن وَس ْ

«. أَْن وَْسدٌَِْجَي ِبَأكَيَّ ِمْن زاََلزَـِة أَْحَاـاٍر، أَْو أَْن وَْسـدٌَِْجَي ِبَرِجِـػٍ أَْو َؼغـمٍ 

ٍُ ُمْسٌّل.  َرَوا

 

 اًفوائد:

 احلدًر دًَي ؽىل اٍاميي ؼن اس خلبال اًلبَل حال اًغائط أو اًبول. - 1

 احلدًر دًَي ؽىل اٍاميي ؼن الاسدٌااء ابًَد اٍميىن. - 2

 احلدًر دًَي ؽىل اٍاميي ؼن الاسدٌااء بأكي من زالزة أجحار. - 3

ا أم ال؟ كوالن: - 4  ُي ثخؾني األجحار يف الاسدٌااء فال جيزئ غرُي

ألن اًغـرض , ثخؾني األجحار، بي جيزئ لك ما كام ملاهما يف اإلهلاءاألول: أهَ ال 

 اًخطِري.

 واًثاّن: أهَ ثخؾني األجحار يف الاسدٌااء.

 واألول أعِر.

 احلدًر دًَي ؽىل اٍاميي ؼن الاسدٌااء ابًؾغم واًرجِػ. - 5
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 بٔاٌ حكه اضتقبال القبل٘ حال قضاٛ احلاج٘

 

ْبَؾِة ِمــْن  97/12 ٌَِســ ّ خَْلِبَوا »َحــِدًِر أَط أًَـّـوَب ريض هللا ؼيــَ: ـ َو اَل جَســ ْ

بُوا ُكوا أَْو غَرِّ خَْدِبُروُا ِبغَائِطٍ َواَل بَْوٍل، َوًَِىْن رَشِّ  «.اًِْلْبََلَ وال جَس ْ

 

 اًفوائد:

ا حــال اًبــول أو  - 1 احلــدًر دًَــي ؽــىل اٍامــيي ؼــن اســ خلبال اًلــبَل أو اســ خدابُر

 اًغائط.

 ةل ؽىل أكوال أمهِا:اخذَف يف ُذٍ املسأ - 2

 اًلول األول: حيرم الاس خلبال والاس خدابر يف اًفَاء واًبًِان.

 واًلول اًثاّن: حيرم الاس خلبال والاس خدابر يف اًفَاء، وجيوز يف اًبًِان.

 احلدًر دًَي ؽىل جواز اس خلبال اًشمس أو اًلمر حال اًبول أو اًغائط. - 3

واحرتاهمام أل،ـا بُـت هللا ؼـّز وجـي، أضـافِا احلدًر دًَي ؽىل ثؾغمي اًىؾبة  - 4

 إَل هفسَ.

 

 ّجْب االضتتاز عيد قضاٛ احلاج٘

 

ِِبَّ ضـىّل هللا ؽََـَ وسـّّل كَـاَل:  98/13 ـ َؼْن ؽَاَِِشَة ريض هللا ؼامـا أّن اًيَـّ

خرَِتْ » ٍُ أَبُو َداُوَد.«. َمْن أىَت اًْغَائِطَ فَََُْس ْ  َرَوا
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 اًفوائد:

 أن الاسدذار ؼن أؽني اًياس ؼيد كَاء احلاجة مطَوب.احلدًر دًَي ؽىل  - 1

 احلدًر وإن اكن ضؾَفاً ًىن مؾياٍ حصَح. - 2

 

 ما ٓقال عيد اخلسّج مً اخلالٛ

 

ـ َوَؼاْمَا أَّن اًيَِِّبَّ ضىّل هللا ؽَََ وسّّل اَكَن إَذا َخَرَج ِمَن اًْغائِطِ كَاَل:  99/14

َُ اًَْخمسُة. وَ «. غُْفَراهَمَ » َُ أَبُو َحاِِتٍ، َواحلَاِِكُ.أَْخَرَج َح  حَصّ

 

 اًفوائد:

بؾد كَاء حاجذَ وخروجَ من « غفراهم»احلدًر دًَي ؽىل اس خحباب كوهل:  - 1

املاكن، فإن اكن يف بيـاء كـاهل إذا خـرج، وإن اكن يف اًطـحراء كـاهل إذا فـارق 

 املاكن اذلي كا فَِ حاجذَ.

 

 ّجْب االضتيحاٛ بثالث٘ أححاز

 

َوؼِن اْبِن َمْسُؾوٍد ريض هللا ؼيَ كَاَل: أىَت اًيَِّب  ضـىّل هللا ؽََـَ ـ  100/15

َُ ِبثاََلزَِة أَْحَااٍر، فََوَجْدُت َحَجَرٍِْن، َوًَْم أَِجْد  ََ وسّّل اًْغَائِطَ، فََأَمَرِّن أَْن اِث
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ْوزََة، َوكَاَل:  َُ ِبَرْوزٍَة، فََأَخَذمُهَا َوأًَْلَى اًرَّ َذا ِرْنٌس »اَثًثاً، فََأثَُُْذ َُ .» َُ أَْخَرَجـ

ُد، وادّلاَرُكْطِن:  ، َزاَد أَْْحَ ا»اًُْبَخاِري  َُ  «.ائِْدِن ِبغرَْيِ

 

 اًفوائد:

 احلدًر دًَي ؽىل أن الاسدٌااء ال ٍىون بأكي من زالزة أجحار. - 1

 

 بٔاٌ ما ال ُٓطتيحٙ بُ

 

َرٍْـَرَة ريض هللا ؼيـَ أّن َرُسـوَل هللِا ضـىّل  101/16 ُُ  هللا ؽََـَ ـ َؼـْن أَط 

َرَواٍ «. ِإّ،َُما اَل ًَُطَِِّرانِ »وسّّل َ،يى أَْن ٌُْسدٌََْجى ِبَؾْغٍم، أَْو َرْوٍث، َوكَاَل: 

. َُ َح  ادّلاَرُكْطِِن  َوحَصّ

 

 اًفوائد:

احلدًر دًَـي ؽـىل أن الاسـدٌااء ابألجحـار ًطِـر طِـارة ال ًَـزم مؾِـا املـاء،  - 1

 ًوُس مًزاًل فلط.
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 البْل ّأىُ مً أضباب عراب القربّجْب التيصِ مً 

َرٍَْرَة ريض هللا ؼيَ كَاَل: كَاَل َرُسوُل هللِا ضىّل هللا  102/17 ُُ ـ َؼْن أَط 

َُ »ؽَََ وسّّل:  وا ِمَن اًَبْوِل، فَإّن ؽَاّمَة ؽََذاِب اًْلرَْبِ ِمٌْ ُُ خَْاِ ٍُ «. اس ْ َرَوا

.  ادّلاَرُكْطِِنّ

103/18  : يَاِد.«. ِب اًْلرَِب ِمَن اًَْبْولِ أَْنرُث ؽََذا»ـ وٌََِْحاِِكِ َُح اإلس ْ َو حَصِ ُُ  َو

 

 اًفوائد:

احلدًر دًَي ؽىل وجوب ثاٍ اإلوسـان مـن بـوهل، وذكل بغسـَل، وإزاةل أةـرٍ  - 1

 من بدهَ أو زوبَ أو ماكن ضالثَ، وحترمي اًدساُي بذكل.

ول ًَـزم حرك اًخاٍ من اًبول من هبائر اذلهوب, وذكل ألن ؽـدم اًخـاٍ مـن اًبـ - 2

 مٌَ بطالن اًطالة.

و اثبت ابًىذاب واًس ية واإلجٌلع. - 3  احلدًر دًَي ؽىل زبوت ؽذاب اًلرب، ُو

 

 االعتناد علٙ السجل الٔطسٚ عيد قضاٛ احلاج٘

 

اكََة ْبِن َماكِلٍ ريض هللا ؼيَ كَاَل: ؽَََّميَا َرُسوُل هللِا ضىّل  104/19 َ ُّ ـ َؼْن 

ٍُ هللا ؽَََ وسّّل يِف اًَْخاَلءِ  ْمـىَن. َرَوا َُ ى، َوهَْيِطـَر اًْ : أَْن هَْلُؾَد ؽىََل اًُْرُْسَ

يٍَد َضِؾٍَف.  اًَْبهْيَِلي  ِبس َ
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 اًفوائد:

احلــدًر دًَــي ؽــىل اســ خحباب هطــر اًرجــي اٍميــىن، واًخحامــي ؽــىل اًرجــي  - 1

 اًُرسى أزياء كَاء احلاجة.

فـإن زبـت مـن  ُذا احلدًر ضؾَف ,واًَؾَف ال ثثبت بَ األحاكم اًرشؼَة، - 2

اًياحِة اًطبَة أن ُذٍ اجِلَْسـة مفِـدة ضـارت مطَوبـة، ال مـن اـة أ،ـا مـن 

 اًس ية، ًوىن من اة أ،ا من املطَحة.

 

 اضتخباب ىرت الركس بعد البْل

 

َِ كَـاَل: كَـاَل َرُسـوُل هللِا ضـىّل هللا  105/20 ـ َؼْن ِؽُىس ْبِن ٍَْزَداَد، َؼْن أَِبَ

ٍُ زاََلَث َمـّراٍت إَذا اَبَل أَ »ؽَََ وسّّل:  ََْيرُتْ َذَنَر َْ «. َحُدُِكْ فََْ ٍُ اْبـُن َماَجـ َرَوا

يٍَد َضِؾٍَف.  ِبس َ

 

 اًفوائد:

احلدًر دًَي ؽىل اس خحباب اًيرت زالث مرات بؾد اًبول إلخراج بلِـة اًبـول  - 1

مـــن اذلهـــر ز دة يف اإلهلـــاء, واًطـــواب أن ذكل ال ٌســـ خحر ًؾـــدم زبـــوت 

 احلدًر.
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 احلحازٗ ّاملاٛ يف االضتيحاٛحكه اجلنع بني 

ـ َؼِن ابِن َؼبّاس ريض هللا ؼامٌل أَّن اًيِِّبَّ ضىّل هللا ؽَََ وسّّل  106/21

يٍَد َضِؾٍَف. اُر ِبس َ ٍُ اًََْبّ َي ُكبَاٍء، فَلَاًُوا: إّ  هُدِْبُػ اًِْحَااَرَة املَاَء. َرَوا ُْ  َسَأَل أَ

َُ اْبُن ُخَزميََة ِمـْن َحـِدًِر ـ َوأَْضَُلُ يِف أَط َداُوَد، واًرتِّ  107/22 َح ، َوحَصّ مِذيِّ

َرٍَْرَة ريض هللا ؼيَ ِبُدوِن ِذْنِر اًِْحَااَرِة. ُُ  أَط 

 

 اًفوائد:

احلــدًر دًَــي ؽــىل أن إزاةل اًيااســة مــن حمــي اخلــارج بخخفِفِــا ابحلاــارة ُث  - 1

 إثباؼِا املاء ُو أمكي اًخطِر.

 كذطار ؽىل احلاارة وحدُا.الاكذطار ؽىل املاء وحدٍ أفَي من الا - 2

 جيوز الاكذطار ؽىل احلاارة وحدُا. – 3

 

 

 

 

 

 

 


